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Datum:   11 oktober
Tijd:   16.00-17.30 (de koffie staat om 15.40 uur klaar)
Locatie: Hotel Restaurant  Het Witte Huis, Van Harinxmaweg 20 in Olterterp

13_0011

Het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland organiseert in 2012
iedere tweede donderdag van de maand tussen 16.00 uur en
17.30 uur op diverse locaties in Noord-Nederland de zogenaamde
‘Krimpcafés on tour’, informatieve bijeenkomsten rondom een actueel
krimp onderwerp.

De krimpcafés verlopen via een vast format. Eerst vindt er een
presentatie plaats, waarna er gelegenheid is voor discussie. Tot slot
kan tijdens de borrel nog verder nagepraat worden.
De krimpcafés zijn gratis toegankelijk en iedereen is van harte
welkom. In verband met de catering is het wel prettig als u zich van
tevoren aanmeldt. Dit kan via: info@kennisnetwerkkrimp.nl.

Graag tot 11 oktober!



Krimpende kwaliteit?

Een gevreesd effect van krimp is de dalende kwaliteit van de woonomgeving. 
De media schetsen keer op keer een schrikbeeld over het wegtrekken 
van voorzieningen, het sluiten van scholen, leegstand van woonpanden 
en verloedering. Een aantal gemeenten in de noordelijke provincies heeft 
inderdaad te maken met dit soort negatieve effecten, (mede)als gevolg van 
bevolkingsdaling. Het is echter onduidelijk hoe deze effecten de kwaliteit van 
de woonomgeving in de toekomst zullen beïnvloeden. Ten eerste zijn effecten 
van bevolkingsdaling moeilijk te voorspellen en pakken op verschillende 
soorten plaatsen anders uit. Ten tweede is onduidelijk welke aspecten ‘een 
goede woonkwaliteit’ vormen. 

Hoe goed de woonkwaliteit is, is niet alleen afhankelijk van objectief vast 
te stellen factoren zoals bereikbaarheid, nabijheid van scholen, werk en de 
aanwezigheid van rust & ruimte. Woonkwaliteit(en) wordt door bewoners 
subjectief ervaren en beoordeeld. Juist daarom is het voor plannenmakers 
lastig om te bepalen welke aspecten bewaard moeten blijven dan wel opnieuw 
‘gemaakt’ moeten worden. 

Naar aanleiding van haar onderzoek naar de gethematiseerde woonomgeving, 
zal Sabine Meier in haar lezing ingaan op de vraag hoe plannenmakers 
woonkwaliteit opnieuw proberen te creëren met het doel om oude en nieuwe 
plaatsen voor koopkrachtige groepen aantrekkelijk te maken. Daarnaast staat 
de vraag centraal hoe bewoners aspecten van de woonomgeving ervaren en 
beoordelen. 

Sabine Meier is architectuursocioloog en Lector Krimp en Leefomgeving aan 
de Hanzehogeschool Groningen. Samen met Arnold Reijndorp heeft zij het 
boek ‘Themawijk. Wonen op een verzonnen plek’ geschreven.
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